
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 

PROIECT 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unui schimb de locuinţe din fondul locativ de stat 

Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 În conformitate cu prevederile art.868 alin.(2) art.1763 din Noul Cod Civil si de 
Legea Locuintei nr. 114/1996, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare; 

Având în vedere cererea nr. 5.541/19.04.2018 a dl. Dascalita Boboc Vasile, prin 
care se solicită schimbul de locuinţe; 
 Analizand Expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al Serviciului Investitii si Transporturi, ambele inregistrate cu 
nr. 5.673/23.04.2018; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d coroborat cu alin. 6 lit. a , pct.17, 
art.45 alin.3 şi art.115, alin.1, lit. b art.117 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă schimbul de locuinţe din fondul locativ de stat, între locuinţa 
din str. Marasesti, nr. 102 (chiriaş dl. Dascalita Boboc Vasile conform contractului de 
inchiriere nr. 66/20.05.2013) şi  locuinţa din str. Marasesti, nr. 97 (locuinţă liberă). 
 Art.2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să semneze actul 
adiţional de modificare a contractului de închiriere identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Investiţii şi 
Transporturi din cadrul Aparatului de lucru al primarului oraşului Tîrgu Neamţ. 

Art.4.  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul 
Administraţiei Publică Locală. 

 

            Initiator, 
                                         Primar, 
                                   Harpa Vasilică 

            Avizat legalitate,  
                         Secretar oras, 

                                                                                                   c.j. Țuțu Ion 
 

 



 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                 APROB, 
Serviciul Investiţii şi Transporturi                      Primar, 
Nr.   5.673/23.04.2018                 Harpa Vasilică 
                                  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea unui schimb de locuinţe din fondul locativ de stat 

 

Conform Legii Locuintei nr. 114/1996, republicata, cu completarile si 
modificarile ulterioare, Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ administrează 
locuinţele din fondul locativ de stat.   

Beneficiarul unei astfel de locuinte, solicita efectuarea unui schimb de locuinţe, 
după cum urmează: prin cererea înregistrată la Primăria oraşului Tîrgu Neamţ cu nr. 
5.541/19.04.2018, dl. Dascalita Boboc Vasile, titularul contractului de închiriere nr. 
66/20.05.2013 pentru locuinţa situată în Tîrgu Neamţ, str. Marasesti, nr. 102, a 
solicitat acordul autorităţii publice locale pentru un schimb de locuinţă, situată în str. 
Marasesti, nr. 97, in prezent libera. Fostul chirias al acestei locuinte, dl. Ungureanu 
Vasile a decedat in data de 05.03.2018.   

În motivarea cererii, dl. Dascalita Boboc Vasile a arătat că, datorită starii grave 
de deteriorare pe care o prezinta actuala sa locuinta, aceasta nu mai poate fi locuibila, 
locuinta in care a locuit defunctul Ungureanu Vasile fiind mult mai rezistenta si mai 
buna pentru a fi locuita (pentru justificarea acestor motive anexam fotografiile facute 
la fata locului).  

In cazul aprobarii schimbului de locuinta, dl. Dascalita Boboc Vasile se 
angajeaza ca va suporta d-lui toate reparatiile si amenajarile necesare imobilului din 
str. Marasesti, nr. 97. 

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 868 alin.2, a art.1763 
Cod Civil şi art. 36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.17, art.45 alin.3 şi art.115, 
alin.1, lit. b, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
propunem spre aprobare Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, schimbul de 
locuinţe din fondul locativ de stat, între locuinţa din str. Marasesti, nr. 102 (chiriaş dl. 
Dascalita Boboc Vasile conform contractului de inchiriere nr. 66/20.05.2013) şi  
locuinţa din str. Marasesti, nr. 97 (locuinţă liberă). 

 

  Sef Serviciu Investiti 
               si Transporturi,                                                           Intocmit, 
            ing. Durbaca Sorin                                                ing. Cojocariu Daniela 

 
Vizat 

Sef Serviciu Juridic, 
jr. Iftode Oana Maria 

 



 
 
 
 
 
 
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ     
Nr.    5.673/23.04.2018 

 
 
 

 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea unui schimb de locuinţe din fondul locativ de stat 

 

  
În conformitate cu prevederile Legii Locuintei nr. 114/1996, republicata, cu 

completarile si modificarile ulterioare, Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 

administrează locuinţele din fondul locativ de stat.  

Ţinînd cont de faptul că beneficiarul unei locuinţe din fondul locativ de stat, dl. 

Dascalita Boboc Vasile a solicitat prin cererea nr. 5.541/19.04.2018 efectuarea unui 

schimb intre locuinta situata in str. Marasesti, nr. 102 si imobilul situat pe str. 

Marasesti, nr. 97. 

Faţă de cele prezentate în conformitate cu prevederile art.868 alin.2, a art.1763 

Cod Civil şi art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.17, art.45 alin.3 şi art.115, 

alin.1, lit. b, din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 

propunem spre aprobare Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe din fondul locativ de stat. 

 

 

 

Primar, 
Harpa Vasilică 

 
 
 
 
 






























